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Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)
om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön;

Utkom från trycket
den 24 juni 2015

beslutade den 22 juni 2015.
Med stöd av 2 kap. 7 och 12 §§ förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen föreskriver Havs- och vattenmyndigheten i fråga
om Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt
och Östersjön att 3 kap. 12 a § och bilaga 5 ska ha följande lydelse.

3 kap. Gemensamma fiskebestämmelser
Trålfiske m.m.
12 a §1 I området innanför trålgränsen, norr om latituden 58 31,50 N till
gränsen mot Norge gäller, utöver villkoren i 12 §, följande:
1. Trålfiske får inte bedrivas inom de områden som anges i bilaga 8.
2. Från och med den 1 juli 2015 får trålfiske efter nordhavsräka bedrivas
endast med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. Tillstånd kan
endast beviljas fiskelicenshavare, eller behörig företrädare för denne, efter
erhållande av intyg om deltagande vid Havs- och vattenmyndighetens
introduktionsutbildning om naturvärdena i Koster- och Väderöområdet. Kravet
på intyg från introduktionsutbildningen gäller även den som för befäl ombord vid
bedrivande av trålfisket.
3. Trålfiske får bedrivas endast med fartyg som har fungerande automatiskt
identifieringssystem (AIS) ombord vilken ska vara påslagen under hela
fiskeresan.
4. Tillståndet ska som längst gälla under ett år inom ramen för en
förvaltningsperiod vilken löper från 1 juni till 31 maj.
Ansökan ska göras av fiskelicenshavaren, eller behörig företrädare för denne,
på av Havs- och vattenmyndigheten fastställd blankett och inkomma till
myndigheten senast två kalendermånader före fisket är tänkt att påbörjas. För
förvaltningsperioden år 2015 ska dock ansökan inkomma till myndigheten senast
den 7 juni om fisket är tänkt att påbörjas mellan den 1 juli – 31 augusti 2015.
Den som tidigare inte följt regler och villkor vid fiske kan nekas tillstånd.
Tillståndet kan återkallas om det har meddelats på grund av felaktiga
uppgifter i ansökan, om brott mot eller allvarlig överträdelse av fiske- eller
miljölagstiftningen har begåtts inom ramen för fiskets bedrivande, eller om
villkoren för tillståndet inte följs. Om tillståndet återkallats på grund av brott eller
allvarlig överträdelse kan nytt tillstånd inte sökas under de två följande
förvaltningsperioderna.
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Senaste lydelse 2015:7.
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Tillståndet kan förenas med ytterligare villkor.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015.

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

INGEMAR BERGLUND

Märta Zetterberg
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Bilaga 5

FREDNINGSOMRÅDEN1
Fredningsområdets
benämning

Fiskebestämmelser

Gränser – område

------ÖSTERSJÖN

-------

Fredningsområdenas gräns mot sötvattensområdena anges i bilaga 2
-------

Haninge kommun
------Husbyån (Årstaån)2
Gålö3

-------

1
2
3

------Allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 15 september t.o.m.
den 31 december.
Allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15
juni.
-------

------Vattenområdet väster om en rät linje mellan punkterna 59 06,19 N, 18 12,32 O och
59 06,07 N, 18 12,44 O.
Vattenområdet innanför en rät linje mellan nedan angivna punkter:
En punkt på en udde vid Käveråker i position 59 05,56 N, 18 12,46 O, till en punkt vid
Frönäsudd i position 59 05,14 N, 18 13,04 O.
-------

Här återges endast ändringarna i de fredningsområden som omfattas av detta ändringstryck.
Senaste lydelse FIFS 2004:36.
Senaste lydelse HVMFS 2014:30. Ändringen innebär bl.a. att Gålö 1, 2 och 3 ändras och sammanfogas i ett stycke.
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